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Verslag vergadering 21 februari 2018 
 
 

Datum: woensdag 21 februari 2018 
Plaats: Stadhuis Kampen, kamer IJsselmuiden 
Tijd: 19:30-21:54 uur 

 
Aanwezig: 

Carel Diekerhof (voorzitter) 
Gjalt Kootstra (secretaris) 
Tonny Zweers (Vrijwilligers) 
Johan Vermeulen (Ouderen) 
Martin Groen (Mantelzorg) 
Annemarie Salverda (MMB) 
Regina Minnima (MMB) 
Steffen Hofstra (GGZ) 
Dirk Bakker (GGZ) 
Fenny Lodewijk (Participatie) 
Johanna de Roo (Participatie) 
Frank Lichtendahl (gemeente Kampen) 

 
 
Gasten: 

Rob Rikmanspoel 
Antje de Wolf 
Ruth Deddens 
 
Afwezig mk: 

Hilga van Schellen (vice-voorzitter) 
Hans Fien (Vrijwilligers) 
Bernard Engberts (gemeente Kampen) 
Gerlinde Fix (gemeente Kampen) 

 
 
1. Opening 
Carel opent de vergadering  en heet een ieder welkom. In bijzonder verwelkomt hij Steffen Hofstra 
die vanavond voor de eerste keer namens het cluster GGZ aanschuift.  
 
2. Vaststelling agenda 
Bij punt 5 komt “Voortgang Europese aanbesteding vervoer” te vervallen, dit onderwerp  zou 
toegelicht worden door Poem ter Mors. Poem heeft aangegeven dat er nog wat haken en ogen zitten 
aan de afronding van de aanbesteden. Hij verwacht dat deze op korte termijn opgelost zijn en stelt 
voor het onderwerp naar de volgende vergadering van de Adviesraad te verplaatsen. 
 
3. Mededelingen en ingekomen/uitgaande stukken 
Carel vertelt dat hij een kennismakingsgesprek heeft gehad met de Ombudsvrouw Sociaal Domein 
Callista Bos. Zij heeft inmiddels haar conceptjaarverslag 2017 aan de gemeente toegezonden. Carel 
stelt voor om haar voor een volgende vergadering uit te nodigen om het verslag met haar te 
bespreken. 
 
4. Verslag van de vergadering gehouden op 31 januari 2018 
Het verslag worden ongewijzigd vastgesteld. De punten 6 en 10 worden van de actielijst verwijderd. 
Afgesproken wordt dat het DB kritisch zal kijken naar de actielijst en zo nodig zal opschonen.  
 
5. Bespreekpunten adviesraad 

 Ondernemingsplan IMpact door directeur  IMpact Rob Rikmanspoel. 
Rob Rikmanspoel licht het Ondernemingsplan toe. Hij vertelt dat de Participatiewet geen instroom in 
de WSW meer toestaat, maar dat door natuurlijk verloop er wel mensen uitstromen. Mede doordat 
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hij Rijk de subsidie steeds verder verlaagt dalen de kosten minder snel dan de inkomsten.  Hierdoor 
loopt het tekort op de uitvoering van de WSW op naar ruim 1,8 miljoen euro in 2020. De gemeenten 
Kampen en Dronten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de WSW. Zij worden geacht het 
tekort aan te vullen (Kampen 75 %, Dronten 25 %). Beide gemeenten hebben IMpact gevraagd een 
Ondernemingsplan op te stellen voor de komende vier jaar en daarin aan te geven welke 
activiteiten/bedrijfsonderdelen de komende jaren bij kunnen dragen aan een gezonde 
bedrijfsvoering. Gekozen is voor 4 proposities: Beschut Werk, Startbaan, Banenmaker en 
Ondernemershuis. Afgesproken is dat niet rendabele bedrijfsonderdelen eventueel afgestoten 
kunnen worden. 
 
Rob Rikmanspoel geeft aan dat Beschut Werk inderdaad een alternatief voor de WSW is, maar dat dit 
instrument de uitstroom uit de WSW maar gedeeltelijk kan vervangen.  
IMpact is wel degelijk concurrerend met commerciële bedrijven.  De inhuurkosten zijn weliswaar 
lagen, maar ook het arbeidsvermogen van de medewerkers.  
 
 Gevraagd wordt naar het verschil tussen IMpact en IMwerk en het nut van subbedrijven. Rob geeft 
aan dat dit te maken heeft met verschillen in arbeidsvoorwaarden.  WSW-ers vallen onder de CAO 
SW en bouwen ook (pensioen)rechten op. Via IMwerk worden startbanen aangeboden, de bedoeling 
is dat mensen doorstromen. Bij IMwerk worden geen (pensioen)rechten opgebouwd.  
IMpact verhuurt bedrijfsruimten aan bedrijven en levert via detacheringen ook mensen (b.v. 
Zalsman). Gevraagd wordt of met gemeenschapsgeld bedrijven gesubsidieerd worden. Rob 
antwoordt dat ook hierbij geldt dat de detacheringprijs afgestemd is op het arbeidsvermogen. 
 
Ondernemers bieden voldoende werk aan, probleem is mensen om het uit te voeren. Door de 
aantrekkende economie vinden mensen sneller werk. Gevolg is dat Dronten en Kampen minder 
mensen aanmelden voor een traject bij IMpact. Rob noemt het opvallend dat er nauwelijks jongeren 
bij IMpact aangemeld worden. Hij vraagt zich af waar deze blijven.  
Rob is bekend met het project ‘Bewegen naar werk’. Ook dit project richt zich op het weer toeleiden 
van mensen nar de arbeidsmarkt. Sommige mensen zijn meer gebaat bij de werkwijze van dit 
project, anderen bij de aanpak van IMpact. 
 
Gevraagd wordt wie wil dat IMpact in stand blijft? Geantwoord wordt dat de gemeenten 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de WSW. Teruglopende aantallen en teruglopende 
subsidie betekenen dat van de gemeenten een extra bijdrage nodig is. Gekeken is welke opties er 
voor IMpact mogelijk waren. Uiteindelijk hebben de gemeenten samen met IMpact gekozen voor de 
optie ‘lokaal investeren’ en IMpact gevraagd dit in een Ondernemingsplan voor de komende vier jaar 
uit te werken. 
 
De adviesraad heeft zorgen over de mensen die niet meer bij Impact kunnen instromen. Waar blijven 
zij? Er wordt afgesproken dat Carel een concept brief voor B&W maakt die de volgende maand wordt 
besproken. 
   

 WWZ038/Kamper Kompas door Antje de Wolf 
In het kader van het programma Wonen, Welzijn, Zorg 038 hebben een groot aantal lokaal actieve 
partijen afspraken gemaakt over samenwerking met als doel inwoners langer zelfstandig te laten 
wonen. Eind 2013 is het Kamper Kompas ontwikkeld, een model dat beschrijft hoe we in Kampen de 
toegang, zorg en ondersteuning organiseren voor die mensen die dat nodig hebben. De intentie was 
dat ook partners deze verantwoordelijkheid mede zouden dragen. Hoewel iedereen de intenties 
onderschreef, bleek dit nog een stap te ver te zijn. 

Uiteindelijk werd besloten om via gelegenheidscoalities partijen intensief te betrekken bij de 
uitwerking van en de samenwerking rond een aantal onderwerpen. Uiteindelijk bleek dat de partijen 
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die bij WWZ038 betrokken waren, dezelfde partijen waren die de gelegenheidscoalities vormden. In 
het voorjaar van 2017 werd om die reden besloten de structuren rond WWZ038 en Kamper Kompas 
in elkaar te schuiven.   Schematisch ziet de nieuwe structuur er als volgt uit: 

  

 

Drie jaar geleden is middels onderzoek de vraag geanalyseerd en het aanbod in beeld gebracht. De 

ontwikkelingen gaan echter zo snel dat recent dit opnieuw is gebeurd. Dit onderzoek wordt nu 

afgerond. 

Gevraagd wordt hoe de prestatieafspraken die gemeente, Beter Wonen en deltaWonen met elkaar 

gemaakt hebben, zich verhouden tot wwz038.  Antje antwoordt dat deze prestatieafspraken zich 

beperken tot deze drie partijen en gericht zijn op ‘wonen’ in de brede zin van het woord.  De 

ontwikkelingen/activiteiten in het kader van WWZ038/Kamper Kompas komen hierin wel degelijk 

naar voren. 

 Inclusief beleid  door Ruth Deddens 

 Op dit moment reageert de Adviesraad MO op aangeboden beleidsstukken. Ruth bepleit om veel 
meer proactief te gaan werken. Inwoners en in bijzonder ervaringsdeskundigen zijn de experts, maak 
gebruik van hun kennis en ervaring. Dit betekent met de samenleving in gesprek gaan over wat leeft 
en dit als input voor het beleid aan de gemeente voor te leggen. Hiermee richt de Adviesraad zich 
meer op de evaluatie en agendavorming dan op beleidsbepaling en uitvoering.  
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Voor sommige is dit wat te vaag. Zij vragen zich af of de Adviesraad wel voor anderen moet en kan 
spreken.  Ook wordt geattendeerd op de mogelijkheid dat men zal proberen de Adviesraad als hun 
belangenbehartiger te laten functioneren.  
Binnen de Adviesraad zijn de meningen op dit moment verdeeld. Een aantal wil liever blijven 
reageren op stukken, anderen zouden de Adviesraad liever meer aan de voorkant van het 
beleidsproces plaatsen. Een aantal leden vindt dit laatste interessant, maar wil dit nader uitgewerkt 
zien. Afgesproken wordt het onderwerp de volgende vergadering te laten terugkomen.  Carel zal 
hiervoor kort een nadere en iets meer concrete uitwerking op papier zetten. 

 
6. Voorstellen voor de raad 
Geen 
 
7. Informatie uit het sociaal domein vanuit de clusters 
Regina meld dat de bijeenkomst Kampen Inclusief op 13 maart vanaf 19.30 uur  plaatsvindt in Prisma. 
Zij nodigt iedereen uit hierbij aanwezig te zijn. Carel meldt dat hij helaas verhinderd is. 
 
8. Informatie uit het sociaal domein vanuit de gemeente 
In verband met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen is er geen nieuwe informatie. 
   
9. Rondvraag 
Johanna vraagt of de vergadering van mei definitief verplaatst is naar woensdag 23 mei. De agenda 
vermeldt nog 30 mei. Carel antwoordt dat het definitief 23 mei is en dat het in de agenda aangepast 
zal worden. 
 
10. Sluiting 
Net voor 22.00 uur wordt de vergadering gesloten. 

 
Actielijst Ar-MO gemeente Kampen 

 

 

Nr. Onderwerp Actie door Wat Wanneer 
In      

vergadering 
besproken 

1. Bespreekpunten clusters allen 

1.5 week 
voor 

verg.datum 
naar secr. 

 

 

2. Keukentafelgesprek gemeente Evaluatie  
In DB 

bespreken 

 

3. 
Beleidsontw. Maatsch. Opv. en 
beschermd wonen in Kampen 

 Voortgang 
Zo nodig 

agenderen 

 

4. Voortgang Wortmanflat Bernard 
Plan van 
Aanpak 

In DB 
bespreken 

 

5. Vervoer 
Poem ter 

Mors 
update Maart 2018 

14-12-2016 

6. Modernisering Beleid 
DB/Henk 

van 
Deutekom 

Terugkoppeli
ngsmoment 

April 2018 
29-11-2017 

7. 
Nadere evaluatie 
laaggeletterdheid 

Christiaan 
v.d. Worp 

 Nov. 2018 
 

8. 
Eindverslag project 

Toegankelijkheid incl. beleid 
Jeroen/Ruth   Maart 2018 

 

     
 


